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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 182 i Vendimit.
VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Ervin Pupe Kryesues
Sokol Sadushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 17.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 182 akti, datë
24.05.2019, si më poshtë:

Kërkues: Agjencia e Trajtimit të Pronave.

Për çështjen civile me palë :

Paditës: Mereme Seseri.

E paditur: Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë;

Objekti: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.669, datë 31.10.2019 të
Gjykatës së Apelit Durrës.

Baza ligjore: Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor sipas nenit 479 të K.Pr.Civile.

VËREN:

1. Rrethanat e çështjes dhe procedura
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1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkuesi, Agjencia e Trajtimit
të Pronave ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 669, datë
31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja, Mereme Seseri, i
është drejtuar Gjykatës së Apelit Durrës me padi me objekt, anulimin e vendimi të ATP,
detyrimin e ATP të më njoh pronar, kthimin fizik.....

3. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 669 datë 31.10.2019 ka vendosur:
“Pranimin e padisë.
Shfuqizimin e vendimit Nr.1612 datë 25.10.2018 të Agjencisë së Trajtimit të Pronave Tiranë.
Njohjen e së drejtës së pronësisë së ish pronarit Sadik Isa Seseri  të pronës me sipërfaqe 17.9
dynym të ndodhur në fshatin Vrrin Bashkia Durrës me nr. pasurie 201/1/1, nr. 169/6/2,
nr.169/7/1, nr.169/7/2, nr. 169/11/1, nr.169/3/1, ZK 3339.
Kompensimin jashtë pronës së njohur të sipërfaqes 17.9 dynym të ndodhur në fshatin Vrrin
Bashkia Durrës me nr. pasurie 201/1/1, nr. 169/6/2, nr.169/7/1, nr.169/7/2, nr. 169/11/1,
nr.169/3/1, ZK 3339, trashëgimtarëve ligjor të ish pronarit Sadik Isa Seseri në një nga format
e parashikuara nga ligji nr. 133/2015.
Ky vendim është i ekzekutueshëm nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor“.

4. Kundër Vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës ka ushtruar rekurs Agjencia e Trajtimit të
Pronave. Po ashtu me kërkesë të integruar në rekurs  Agjencia e Trajtimit të Pronave ka
kërkuar dhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës, duke
parashtruar këto shkaqe:
-Referuar kërkesë padisë të ngritur nga paditësja Mereme Seseri rezulton se ajo është paditëse
vetme në këtë proces gjyqësor, ndërkohë që në pjesën e dispozitivit si dhe në pjesën
arsyetuese përmenden edhe trashëgimtarët e tjerë të subjektit të shpronësuar.
-Me vendimin nr. 149 datë 02.09.1996 të KKKPronave të ish Këshillit të Qarkut Durrës ish
pronarit Sadik Seseri i është njohur e drejta e pronësisë për një sipërfaqe toke prej 17.9
dynym e ndodhur në fshatin Shën-Vlash, Durrës. Ndërkohë që me vendimin e Gjykatës së
Apelit është vendosur për kompensimin  e kësaj sipërfaqeje në një nga mënyrat e ligjit
133/2015, por duke mos ndryshuar vendimin nr. 149 datë 02.09.1996 të KKKPronave të ish
Këshillit të Qarkut Durrës.
-Së fundmi referuar vendimit 149 datë 02.09.1996 të KKKPronave të ish Këshillit të Qarkut
Durrës i cili sipas legjislacionit të kohës për njohjen e pronësisë ka përdorur dhe vendimin e
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës për njohje pronësie e konkretisht për sipërfaqen 17.5
dynym, në këto kushte gjykata do të duhet të ndryshonte dhe vendimin bazë që ka njohur të
drejtën e pronësisë subjektit të shpronësuar Sadik Seseri.
-Sa sipër, kemi dy vendime gjyqësore që janë në kontradiktë me njëri tjetrin.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

6. Në nenin 479/1 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet për të
cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: 1. Gjykata e Lartë,
pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit të
vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të
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pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron
ekzekutimin vendimit.

7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.
Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, e  cila nuk ka parashtruar argumente
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj.

8. Në analizë të kësaj dispozite, Kolegji vlerëson se objekt i kërkesës për pezullim janë
vendimet gjyqësore të formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga palët
ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që i jep
ligji procedural një vendimi gjykate, që e bën atë imun nga goditjet me mjete të rishikimit,
pasi të jenë plotësuar kushtet e parapara me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i Kodit të
Procedurës Civile, i cili përcakton momentin procedural se kur vendimi i gjykatës merr këtë
cilësi dhe ku është parashikuar se: “Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: a) Nuk mund
të bëhet ankim ndaj tij; b) Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të caktuara nga
ligji ose kur ankesa është tërhequr; c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; ç) Vendimi i
gjykatës është lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të dytë.” Me
marrjen formë të prerë sipas kësaj dispozite vendimi fiton autoritetin e aktit detyrues për palët
të cilëve ju drejtohet dhe autoritetin e gjësë së gjykuar.

9. Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të K.Pr.Civile ka karakter përjashtimor
dhe të jashtëzakonshëm. Në të kundërt do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor
të formës së prerë, detyrueshmëria për zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe
mosekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në
rregull. Kjo do të vinte ndesh me të drejtën kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur
një proces të rregullt ligjor, e drejtë që përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe
fazën ekzekutive. Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së
fakteve dhe argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë
mënyre ky dëm është me natyrë të parikthyeshme. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se
koncepti “pasoja të rënda” në kuptim të nenit 479 të K.Pr.Civile nënkupton pasojat e
drejtpërdrejta me karakter material që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
gjyqësor të formës së prerë.

10. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit
të Gjykatës së Apelit Durrës, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka disponuar mbi një
vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr. 133/2015 “Për Trajtimin e
Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim Ligji nr. 133/2015).

11. Kolegji vlerëson se Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban norma
juridike të karakterit material dhe procedural. Dispozitat materiale përcaktojnë rregullat dhe
kriteret mbi bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP), e më tej
gjykata do të vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të pronës. Nga
ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex specialis),
veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-pronarëve për
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kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe afatet e ankimit
të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e ATP-së në gjykatë,
kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj. Në mënyrë të
posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe Gjykatës
Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qenë apo janë
vendime të ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë
disponuar në lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e
pronës (Vendim Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

12. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit nr. 133/2015,
nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar” është çdo
vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure kontrolli dhe
rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë këtu vendimet
e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar konsiderohet
vendimi i Gjykatës së Lartë…” Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton se kur
vendimi gjyqësor merr formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij ligji, në
rastin kur mosmarrëveshja midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit gjyqësor.
Nga ana tjetër, Kolegji thekson se, kjo dispozitë, për situatën kur gjykata e apelit ka ushtruar
juridiksion fillestar, është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit 451 të
K.Pr.Civile (lex generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të tjera,
kur është vendosur lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi i gjykimit
në shkallë të dytë (pika ç). Sipas kësaj dispozite vendimi i gjykatës merr formë të prerë pas
një procesi gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo
administrativ, në rastet kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë ndryshe
ka gjykuar si shkallë e parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të
konsiderohet si vendim gjyqësor i formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet
juridike të parandalimit të marrjes formë të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do
të marrë formë të prerë pasi të përfundojë shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla
e dytë e gjykimit.

13. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa objekt
sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga Gjykata e
Apelit Durrës. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së prerë dhe sikurse u arsyetua
më sipër neni 479 i K.Pr.Civile fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt rekursi të
gjykatës së apelit me juridiksion rishikues.

14. Kolegji vlerëson të rëndësishme të theksojë se nuk ka patur një praktikë të qartë në lidhje
me interpretimin e Ligjit nr. 133/2015, në raport me nenin 451 të K.Pr.Civile, në raste të tilla,
në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të apelit me
juridiksion fillestar. Kolegji vlerëson se qëndrimi i mbajtur në rastin konkret, sipas të cilit
vendimet e gjykatave civile të apelit apo të Gjykatës Administrative të Apelit me juridiksion
fillestar sipas Ligjit nr. 133/2015, do të jetë i zbatueshëm edhe për rastet e ngjashme në të
ardhmen (pro futuro). Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në të ardhmen
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile në raste të tilla
do të konsiderohet si abuzive, çka do të aktivizojë sanksionin ligjor të parashikuar në
nenin 34 të K.Pr.Civile të ndryshuar.
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PËR KËTO ARSYE :

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës
Civil;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Agjencia e Trajtimit të Pronës për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 669, datë 31.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Tiranë, më 17.06.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
SOKOL SADUSHI ILIR PANDA ERVIN PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 21/282 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin   PUPE - Kryesues
Sokol   SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 17.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 282 akti, datë
13.05.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Fondi i Kujdesit Shëndetësor.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 29, datë 30.01.2018 të
Gjykatës së Apelit Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

KËRKUES: Shoqëria “DIA VITA” sh.p.k.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë,

V Ë R E N
I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Fondi i Kujdesit
Shëndetësor, me datë 13.05.2019 ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 29, datë 30.01.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se kërkuesi Shoqëria “DIA
VITA” sh.p.k., i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, me kërkesën me objekt
lëshim urdhër ekzekutimi për titullin ekzekutiv fatura tatimore të shitjes ......

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr.1769 datë 15.11.2017  ka vendosur:
“Rrëzimin e kërkesës si të pabazuar në ligj dhe në prova”.
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4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.29 datë 30.01.2018 ka vendosur:
“Ndryshimin e vendimit nr.1769 datë 15.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe
duke e gjykuar çështjen në fakt:
-Pranimin e kërkesës së kërkuesit shoqëria DIAVITA sh.p.k.
-Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për titullin ekzekutiv të përbërë nga detyrimet monetare
sipas faturave tatimore të shitjes me vlerë detyrimi në total në shumën 19.0551.827 (njëqind e
nëntëdhjetëmilion e pesëqind e pesëdhjetë e një mijë e tetëqind e njëzetë e shtatë)  lekë, si dhe
kamatat ligjore mbi këtë shumë, të përllogaritura në përputhje me legjislacionin në fuqi që
rregullon pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore tregtare.
-Urdhërohet Zyra e Përmbarimit Vlorë dhe çdo zyrë tjetër të shërbimit përmbarimor privat,
të bëjnë ekzekutimin e detyrueshëm të këtij titulli.”

5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Fondi i Kujdesit Shëndetësor , i
cili, me datë 13.05.2020 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit dhe jemi njoftuar nga  shoqëria e Përmbarimi Privat
T.M.A për tu vënë në ekzekutim  titullin ekzekutiv.
-Gjykata e Apelit ka gabuar në vendimin e saj, sepse në kundërshtim me ligjin material i ka
konsideruar faturat e lëshuara nga kërkuesi si titull ekzekutiv në kuptimin e dispozitave të
ligjit për Shoqëritë Tregtare, pasi ato nuk plotësojnë kriteret ligjore të përcaktuara në nenet 8
dhe 16 të ligjit 18/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”, si dhe
nenet 510-511 të K.Pr.Civile për ti klasifikuar faturat tatimore të paraqitura para gjykatës si
titull ekzekutiv.
-Së pari faturat të cilat kanë qenë objekt gjykimi në një pjesë të  madhe të tyre kanë
korrigjime në shifra, duke qenë në këto rrethana autenciteti i faturave kundërshtohet nga ana
e Fondit.
-Së dyti, faturat objekt gjykimi nuk janë lëshuar për një shërbim të kryer sipas mënyrës së
parashikuar në kontratë si dhe nuk janë pranuar nga fondi, nuk janë  deklaruar nga Fondi si
shërbim i marrë dhe nuk rezultojnë në bilanc. Njohja e tyre si titull ekzekutiv vjen në
kundërshtim me ligjin material.
-Fondi është një subjekt që një pjesë të konsiderueshme të fondeve të saj i krijon duke
mbledhur kontributet e personave të siguruar dhe fusha e veprimtarisë   të Fondit është e
lidhur ngushtësisht me cilësinë e shëndetit të pacientëve në tërësinë e tyre. Shumat që gjykata
ka vendosur është një shumë e konsiderueshme, pasojat e së cilës do të ndjeheshin rëndë në
financat e Fondit.
-Në këto kushte plotësojmë kriteret ligjore të  nenit 479 të K.Pr.Civile, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit, pasi ekzekutimi do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme.
-Gjithashtu Fondi nuk ka asnjë garanci për riparimin e pasojave dhe për rikuperimin e kësaj
shume në momentin kur Gjykata Juaj do të vlerësonte të padrejtë vendimet e mëparshme.
-Sa më lart kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 29 datë 30.01.2018 të Gjykatës
së Apelit Vlorë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

7. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata
e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e
ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të
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rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale
që siguron ekzekutimin vendimit.

8. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Fondi i Kujdesit Shëndetësor, gjendet edhe kopja e rekursit të
ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi.
Gjithashtu, konstatohet se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese Fondi i Kujdesit Shëndetësor, e cila nuk ka parashtruar argumente lidhur
me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj.

9. Kolegji vlerëson se, neni 479/1 i K.P.Civile garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin
material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës
së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur
mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në
kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova të cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme. Për më tepër Fondi i Kujdesit Shëndetësor nuk legjitimohet në
rastin konkret, pasi ai nuk qenë palë në vendimin që kërkon të pezullohet ekzekutimi.

10. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë
shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Fondi i Kujdesit Shëndetësor për pezullimin e ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile.

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Fondi i Kujdesit Shëndetësor, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 29, datë 30.01.2018 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Tiranë, më 17.06.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
SOKOL SADUSHI ILIR PANDA ERVIN PUPE
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL
Nr. 1/52 i Vendimit.

V E N D I M

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët:

Ervin     PUPE - Kryesues
Sokol     SADUSHI - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Sot më datë 17.06.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 52 akti, datë
11.01.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Gjon Podja, Mark Pusi, Ndok Qepuri, Nikoll Smalaj, Prel
Gjoni.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.219, datë 14.04.2015 të
Gjykatës së Apelit Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Për çështjen civile që iu përket palëve:

PADITËS: Nikolin Kujxhija, Justereza Kujxhija, Marije Kujxhija,
Çeçiljana

Kujxhija.

TË PADITUR: Gjon Podja, Mark Pusi, Ndok Qepuri, Nikoll Smalaj, Prel Gjoni
etj.

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin PUPE mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë,

V Ë R E N
I. Rrethanat e çështjes

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pala kërkuese, Gjon Podja,
Mark Pusi, Ndok Qepuri, Nikoll Smalaj, Prel Gjoni me datë 11.01.2019 kanë paraqitur një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 219, datë 14.04.2015 të Gjykatës së
Apelit Shkodër.
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2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Nikolin Kujxhija
etj, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër kundrejt palëve të paditura, Gjon
Podja etj, me padinë objekt lirim e dorëzim sendi ...

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr.2658 datë 18.12.2013  ka
vendosur:
“Pranimin e kërkesë padisë.
Detyrimin e të paditurve të lirojë dhe të dorëzojë në favor të bashkëpronarëve,  palës
paditëse  Kujxhija,  sipërfaqet e zëna të pasurisë nr. pasurie 16/274, e ndodhur në lagj.”Tre
heronjtë” Shkodër, ZK.8593, vol.27, fq.73, me sipërfaqe totale 4000 m2 truall, nga e cila
1241,43 m2 ndërtesë  dhe konkretisht:
Të paditurit Ndok Nike Qepuri dhe Vera Pjetër Qepuri të lirojë dhe të dorëzojë  sip. trualli
116.1 m2 nga kjo sip. ndërtimi  ekzistues prej 86.0 m2, i vjetër.
Të paditurit Leke Ndoc Marku dhe Mire Kole Marku të lirojë dhe të dorëzojë  sip. trualli
188.68 m2 nga kjo sip. ndërtimi ekzistues 83.53 m2 ndërtim i vjetër.
Të paditurit Nikoll Mhill Smajlaj dhe Lene Pal Smajlaj  të lirojnë dhe të dorëzojnë  sip.
trualli 150.22 m2 nga kjo sip. ndërtimi 1 kat ekzistues 59.66  m2 ndërtim i vjetër.
E paditura Prenda Vishnja  të lirojnë dhe të dorëzojnë  sip. trualli 150.74 m2 nga kjo sip.
ndërtimi 1 kat ekzistues i vjetër 55.85  m2 ndërtim i vjetër.
Të paditurit Daniel Nike Cuni dhe Mire Nik Cuni të lirojnë dhe të dorëzojnë  sip. trualli
198.26 m2 nga kjo sip. ndërtimi ekzistues 128,33  m2 ndërtim i vjetër.
Të paditurit Aleks Gjin Bucaj  dhe Marjeta Lin Bucaj  të lirojnë dhe të dorëzojnë  sip. trualli
138.85 m2 nga kjo sip. ndërtimi ekzistues 1 kat 78.2  m2 ndërtim i vjetër, sip. ndërtimi e
prishur 17.8 m2 (sip. ekzistuese ngjitur me objektin 1 kat vendroje), sip. e lirë oborr 42.85
m2.
I padituri Pjetër Gjoni  të lirojë dhe të dorëzojë  sip. trualli 480.0  m2 nga kjo sip. ndërtimi
ekzistues 1 kat gjendje e amortizuar 158.7  m2.
Të paditurit Mark Lulash Pusi dhe Age Fran Pusi të lirojnë dhe të dorëzojnë  sip. trualli 445
m2 nga kjo sip. ndërtimi ekzistues 1 kat 235.28 m2 ndërtim i vjetër.
Të paditurit Gjon Ndue Podja  dhe Lule Pjetër Podja të lirojnë dhe të dorëzojnë  sip. trualli
194.3 m2.
I padituri Prel Martin Gjoli të lirojnë dhe të dorëzojnë  sip. trualli 504 m2.
Detyrimin e të paditurve ti paguajnë palës paditëse, vlerën e përdorimit të truallit dhe
ambienteve që kanë zënë përsa i përket ndërtimit të vjetër në shumat e përcaktuara
respektivisht sipas aktit të ekspertimit që i bashkëngjitet këtij vendimi duke filluar nga data e
ngritjes së kërkesë  padisë deri në 16.02.2011 deri në momentin kur ky vendim do të
ekzekutohet.
Akti i ekspertimit  datë 16.07.2012 dhe shtesë akti ekspertimi datë 23.11.2012 bëhet pjesë
integrale e këtij vendimi.
Shpenzimet gjyqësore solidarisht në ngarkim të palëve të paditura duke përjashtuar të
paditurit Daniel Nike Cuni, Mire Nike Cuni dhe Pjetër Gjoni”.

4. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr.219 datë 14.04.2015 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr.2658, datë 18.12.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Shkodër“.

5. Kundër këtij vendimi, kanë paraqitur rekurs palët e paditura Gjon Podja etj, të cilët, kanë
paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të
Gjykatës së Apelit Shkodër, duke parashtruar këto shkaqe:
-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit.
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-Për shkak se ekzekutimi do të sillte pasoja të rënda për ne kërkuesit, pasi lirimi e dorëzimi i
truallit na prek drejtpërsëdrejti  me objektet që kemi ndërtuar në këtë pasuri, me funksion
kryesor shtëpi banimi.
-Duke qenë se jemi në kushtet e parashikuara nga nenet 202, 203, 204,206.... i drejtohemi
gjykatës për marrjen e masës së sigurimit të padisë, pasi jemi në kushtet kur ekziston një
rrezik real për prishjen e shtëpive tona (për këtë paraqesim dhe shkresat që i kemi dërguar
ALUIZNI bashkëngjitur kërkesës).
-Pronarët me marrjen e pronës do ta transformonin pronën në një mënyrë të pakontrolluar,
krejtësisht ligjore, por që do të sillte pamundësinë e rikuperimit të pasurisë së paluajtshme  në
të ardhmen. Bëhet fjalë për shtëpi ku kemi jetuar për më shumë se 20 vite. Jemi më shumë se
9 familje që do tu vinin pasoja të rënda dhe të pariparueshme dhe në jetën sociale pasi shumë
prej familjarëve janë të papunë dhe me fëmijë nëpër shkolla.

6. Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë
vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur
nga palët kërkuesit Gjon Podja etj, dhe kanë parashtruar këto argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim.
-Shkresat e  paraqitura nga  pala kërkuese për ALUIZNI-in nuk qëndrojnë pasi  me shkresat
nr.6118 datë 23.10.2009 dhe nr.4341 datë 16.07.2010 të ALUIZNI-it (që ja bashkëngjisim
këtyre prapësimeve), rezulton se ato janë përjashtuar nga procesi i legalizimit dhe kjo ka
ndodhur përpara se të ngrinim kërkesë padinë në gjykatë.
-Kërkuesit deklarojnë se e drejta e pronës është shenjtë dhe kushtetuese. Kjo është e vërtetë
por kur deklarohet nga zaptuesit në keqbesim të shpallur nga gjykata me vendim të formës së
prerë, është paradoksale. Ne jemi pronarë të ligjshëm me certifikatë pronësie, sepse kemi
privatizuar me të drejtë parablerje objektet e ndërmarrjes ish gjeologjike, të cilat janë zaptuar
nga kërkuesit. Pra nuk e gëzojmë edhe pse jemi pronarë prej disa vitesh.
-Procesi gjyqësor i ngritur ndaj nesh është pushuar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër
me vendimin nr.459 (922) datë 23.04.2018 dhe ka si objekt vendimin e për pronat të KKK
Pronave të vitit 1995, ku ndër të tjera është dhe trualli nën objektet e privatizuara nga ana e
jonë. Ky proces nuk ka lidhje me lirimin e këtyre objekteve dhe truallit që kërkohet të
pezullohet por është ndërmarrë për të fituar kohë dhe për ta shfrytëzuar si alibi, në
pretendimet e tyre për pezullimin e këtij ekzekutimi.
-Kërkuesit kanë pranuar ti lirojnë dhe ti dorëzojnë vullnetarisht, si objektet dhe truallin e zënë
gjatë procedurës së ekzekutimit të detyrueshëm nga ana e Përmbarimit dhe për këtë qëllim
kanë nënshkruar dhe procesverbalin datë 27.01.2016 që ja bashkëngjisim kësaj shkrese.
-Vërtetimet e tjera shkollore dhe të banimit të paraqitura si dokumente të reja shtesë s’kanë
asnjë lidhje me procesin në fjalë, as nga ana morale as nga ana e ligjore.
-Kërkesa për pezullim nuk plotëson as kushtet e përcaktuar në pikën 1 paragrafi 2 të nenit
479 të K.Pr.Civile, sepse nuk kanë depozituar asnjë garanci që siguron ekzekutimin e
vendimit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës kërkuese,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

8. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe motivet
për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. Gjykata
e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e
ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të



4

rënda e të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale
që siguron ekzekutimin vendimit.

9. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për
pezullim të palës kërkuese Gjon Podja etj, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga këto
palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi.

10. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.Civile garanton vendosjen e masës së përkohshme
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë (në kuptimin
material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës
së prerë, sigurisht duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, sikur
mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në
kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme.

11. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk ka paraqitur asnjë
shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit
do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

12. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të pranuar
kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Gjon Podja etj, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë.

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile;

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesit Gjon Podja, Mark Pusi, Ndok Qepuri,
Nikoll Smalaj, Prel Gjoni për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 219, datë 14.04.2015
të Gjykatës së Apelit Shkodër.

Tiranë, më 17.06.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
ILIR   PANDA SOKOL SADUSHI ERVIN PUPE
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